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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 :فيه المصنفات وأشهر المصطمح، عمم نشأة في:العممية المقدمة

 .بيا مر التي واألطوار المصطمح، عمم نشأة: تاريخية نبذة
 األخبار ونقل الرواية، لعمم األساسية واألركان األسس أن المتفحص الباحث يالحظ
  النبوية. والسنة العزيز، الكتاب في موجودة

 ِبَنَبأٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا: }تعالى قولو الكريم القرآن في جاء فقد
  .[ٙ:الحجرات سورة{ ]َفَتَبيَُّنوا
 فبمغو شيئا منا سمع امرأً  اهلل نضر):وسمم عميو اهلل صمى قولو النبوية السنة في وجاء
 .ٔ(سامع من أوعى مبمغ فرب سمع؛ كما
 .ٕ(بفقيو ليس فقو حامل ورب منو، أفقو ىو من إلى فقو حامل فرب): رواية وفي
 وكيفية األخبار، أخذ في التثبت مبدأ الشريف الحديث وىذا الكريمة، اآلية ىذه ففي

 تعالى اهلل ألمر امتثاال.لآلخرين نقميا في والتدقيق ووعييا، ليا، باالنتباه ضبطيا،
  وسمم. عميو اهلل صمى ورسولو

 إذا سيما وال وقبوليا، األخبار نقل في ثبتونتي عنيم اهلل رضي الصحابة كان فقد
 في وقيمتو باإلسناد العناية موضوع ىذا عمى بناءً  فظير. ليا الناقل صدق في واشكّ 

 . ردّْىا أو األخبار قبول
 عن يسألون يكونوا لم: قال: سيرين بنا عن(مسمم صحيح مقدمة)في جاء فقد

 فيؤخذ السنة أىل إلى فينظر رجالكم، لنا سموا: قالوا الفتنة وقعت فمما اإلسناد،
 .ٖ حديثيم يؤخذ فال البدع أىل إلى وينظر حديثيم،

                                                           
 .٘ٔص :مقدمة صحيح مسمم ٔ
وقال عنه: ( فً كتاب العلم ، باب الحث على تبلٌغ السماع،2656جامع الترمذي من حدٌث زٌد بن ثابت) 2

 .حسن
 عمرة أبً ابن بكر أبو األنصاري سٌرٌن بن محمدهو (483: ص) التهذٌب تقرٌب مقدمة صحٌح مسلم: 3

 .ع ومائة عشر سنة مات الثالثة من بالمعنى الرواٌة ٌرى ال كان القدر كبٌر عابد ثبت ثقة البصري
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 والتعديل، الجرح عمم ظير فقد سنده، معرفة بعد إال ُيقَبل ال الخبر أن عمى وبناء
 الخفية، العمل ومعرفة األسانيد، من المنقطع أو المتصل ومعرفة الرواة، عمى والكالم
 .األمر أول في المجروحين الرواة لقمة قمة، عمى لكن الرواة، بعض في الكالم وظير

 من بالحديث تتعمق كثيرة عموم في البحث ظير حتى ذلك، في العمماء توسع ثم
 ذلك، وغير وغريبو، منسوخو، من ناسخو ومعرفة وأدائو، تحممو وكيفية ضبطو ناحية

 .شفويا العمماء يتناقمو كان ذلك أن إال
 الكتب من متفرقة أمكنة في لكن وتسجل، تكتب العموم ىذه وصارت األمر، تطور ثم

 مثل. الحديث وعمم الفقو، وعمم األصول، كعمم األخرى، العموم من بغيرىا ممزوجة
 .الشافعي لإلمام كالىما" األم" وكتاب" الرسالة" كتاب
 في وذلك غيره، عن نٍ فَ  كلُّ  واستقلَّ  االصطالح، واستقرَّ  العموم، نضجت لما وأخيراً 
 أول من وكان مستقل، كتاب في (المصطمح عمم) العمماء وأفرد اليجري، الرابع القرن
 الراميرمزي خالد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو القاضي) بالتصنيف أفرده من

 ."والواعي الراوي بين الفاصل المحدث" كتابو في(  ىـٖٓٙ سنة المتوفى
 يومنا إلى بالتصنيف إفراده حين من المصطمح عمم في المصنفات أشير وسأذكر

 .ىذا
 :المصطمح عمم في المصنفات أشهر

 :والواعي الراوي بين الفاصل المحدث -1
 سنة المتوفى الراميرمزي خالد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو القاضي صنفو
 في التصنيف يفتتح من شأن وىذا كميا، المصطمح أبحاث يستوعب لم لكنو ىـٖٓٙ

 .غالبا عمم أي
 :الحديث عموم معرفة -2

 لكنو ىـ،٘ٓٗ سنة المتوفى النيسابوري، الحاكم اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو صنفو
 .المناسب الفني الترتيب يرتبيا ولم األبحاث، ييذب لم
 :الحديث عموم معرفة عمى المستخرج -3
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 فيو استدرك ىـ،ٖٓٗ سنة المتوفى األصبياني، اهلل عبد بن أحمد نعيم أبو صنفو
 ترك لكنو الفن، ىذا قواعد من" الحديث عموم معرفة" كتابو في فاتو ما الحاكم عمى
 .أيضا عميو يستدركيا أن لممتعقب يمكن أشياء

 :الرواية عمم في الكفاية -4
 سنة المتوفى المشيور، البغدادي، الخطيب ثابت بن عمي بن أحمد بكر أبو صنفو
 من ويعد الرواية، قواعد وبيان الفن، ىذا مسائل بتحرير حافل كتاب وىو ىـ،ٖٙٗ
 .العمم ىذا مصادر َأَجلّْ 

 :السامع وآداب الرواي ألخالق الجامع -5
 واضح ىو كما الرواية، آداب في يبحث كتاب وىو أيضا، البغدادي الخطيب صنفو

 .ومحتوياتو أبحاثو في قيم بابو، في فريد وىو. تسميتو من
 قال كما فكان. مفردا كتابا فيو الخطيب وصنف إال الحديث عموم فنون من فنّّ  وَقلَّ 

 عمى عيال الخطيب بعد المحدثين أن َعِممَ  أنصف من كل: "نقطة بن بكر أبو الحافظ
 ".كتبو

 :السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع -6
 غير كتاب وىو ىـ،ٗٗ٘ سنة المتوفى اليحصبي، موسى بن عياض القاضي صنفو
 التحمل بكيفية يتعمق ما عمى مقصور ىو بل المصطمح، أبحاث لجميع شامل

 .والترتيب التنسيق حسن بابو، في جيد لكنو عنيما، يتفرع وما واألداء،
 :جهمه المحدث يسع ال ما -7

 جزء وىو ىـ،ٓٛ٘ سنة المتوفى الميانجي، المجيد عبد بن عمر حفص أبو صنفو
 .فائدة كبير فيو ليس صغير،

 :الحديث عموم -8
 الصالح، بابن المشيور الشيرزوري، الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو صنفو

 من وىو" الصالح ابن مقدمة" بـ الناس بين مشيور ىذا وكتابو ىـ،ٖٗٙ سنة المتوفى
 ومن الخطيب كتب من غيره في تفرق ما مؤلفو فيو جمع. المصطمح في الكتب أجود

 أماله ألنو المناسب؛ الوضع عمى يرتبو لم لكنو بالفوائد، حافال كتابا فكان تقدمو،
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 لو، مختِصرٍ  من فكم العمماء، من بعده جاء من عمدة ىذا مع وىو فشيئا، شيئا
 .ومنتصر لو، ومعارض وناظم،

 :النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب -9
 ىذا وكتابو ىـ،ٙٚٙ سنة المتوفى النووي، شرف بن يحيى الدين محيي صنفو

 العبارة مغمق لكنو جيد، كتاب وىو الصالح، البن" الحديث عموم" لكتاب اختصار
 .أحيانا
 :النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب -11

 وىو ىـ،ٜٔٔ سنة المتوفى السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل صنفو
 الفوائد من مؤلفو فيو جمع اسمو، من واضح ىو كما النواوي، تقريب لكتاب شرح

 .الكثير الشيء
 :األثر عمم في الدرر نظم -11

 ومشيورة ىـ،ٙٓٛ سنة المتوفى العراقي، الحسين بن الرحيم عبد الدين زين صنفيا
 جيدة وىي عميو، وزاد الصالح، البن" الحديث عموم" فييا نظم" العراقي ألفية" باسم
 .نفسو لممؤلف شرحان منيا متعددة، شروح وعمييا الفوائد، غزيرة
 :الحديث ألفية شرح في المغيث فتح -12

 ألفية عمى شرح وىو ىـ،ٕٜٓسنة المتوفى السخاوي، الرحمن عبد بن محمد صنفو
 .وأجودىا األلفية شروح أوفى من وىو. العراقي

 
 :األثر أهل مصطمح في الفكر نخبة -12

 مختصر صغير جزء وىو ىـ،ٕ٘ٛ سنة المتوفى العسقالني، حجر ابن الحافظ صنفو
 الترتيب في طريقة مؤلفو فيو ابتكر ترتيبا، وأجودىا المختصرات أنفع من لكنو جدِّا،

 .غيره شرحو كما" النظر نزىة" سماه بشرح مؤلفو شرحو وقد إلييا، يسبق لم والتقسيم
 :البيقونية المنظومة -14

 المنظومات من وىي ىـ،ٓٛٓٔ سنة المتوفى البيقوني، محمد بن عمر صنفيا
 المشيورة، النافعة المختصرات من وتعد بيتا، وثالثين أربعة تتجاوز ال إذ المختصرة؛

 .متعددة شروح وعمييا
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 :التحديث قواعد -15
 .مفيد محرر كتاب وىو ىـٕٖٖٔ سنة المتوفى القاسمي، الدين جمال محمد صنفو
. منيا المشيور ذكر عمى اقتصرت ذكرىا، يطول كثيرة، أخرى مصنفات وىناك
 .الجزاء خير المسممين وعن عنا الجميع اهلل فجزى

 


